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CaixaForum Lleida proposa un itinerari vital i artístic per descobrir un dels noms 
destacats de la història de l’art català a través dels llocs clau de la seva trajectòria 
 
 

 

 

 

 

 

A cavall de les dues generacions d’artistes modernistes, Ramon Pichot 
Gironès (Barcelona, 1871 - París, 1925) va treballar al costat de Ramon 
Casas i amb Santiago Rusiñol, amb qui va compartir sensibilitat, amistat, 
viatges i projectes, i també va formar part de la Colla del Safrà, amb Isidre 
Nonell i Ricard Canals, entre d’altres. Al mateix temps, es va relacionar 
amb creadors més joves com Pablo Picasso, amb qui va viure la bohèmia 
artística de París en els primers anys del segle XX. Gràcies a la 
col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, aquesta és la primera vegada que es presenta una visió de 
conjunt de l’obra de Ramon Pichot, amb un total de 64 peces. El títol de la 
mostra fa al·lusió a l’evolució artística de Pichot, que arrenca a la 
cerveseria barcelonina Els Quatre Gats, lloc de reunió de pintors i 
escriptors modernistes, de la qual Pichot era assidu, i acaba en els 
darrers anys a la Maison Rose de París, casa, taller i restaurant on va 
viure amb la seva dona, Germaine, i on va morir el 1925. El recorregut per 
la trajectòria artística i vital de Ramon Pichot comença a Cadaqués, un 
lloc clau al qual sempre que podia s’escapava per pintar. 
 
 

 
Ramon Pichot. D’Els Quatre Gats a la Maison Rose. Organització: Exposició 
organitzada conjuntament per l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. Comissariat: Isabel Fabregat Marín, doctora en història de l’art. Dates: Del 
16 de febrer al 22 de juliol de 2018. Lloc: CaixaForum Lleida (Blondel, 3). 

 
@FundlaCaixaCAT | @CaixaForum_CAT | #PichotCaixaForum 
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Lleida, 15 de febrer de 2018. El director de l’Àrea de Cultura de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Ignasi Miró; el conservador d’Art Modern i Contemporani 
del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Eduard Vallès; la directora de 
CaixaForum Lleida, Maribel Tost, i la comissària de la mostra, Isabel Fabregat, 
han presentat aquest matí a CaixaForum Lleida l’exposició Ramon Pichot. 

D’Els Quatre Gats a la Maison Rose. 
 
Dins la seva programació cultural, l’Obra Social ”la Caixa” presta una atenció 
especial a l’art dels segles XIX i XX, amb l’objectiu de promoure la divulgació al 
voltant d’una època clau per entendre la sensibilitat contemporània. En aquest 
sentit, Ramon Pichot (Barcelona, 1871 - París, 1925) és una de les figures 
destacades de l’art català de finals del segle XIX.  
 
Ramon Pichot. D’Els Quatre Gats a la Maison Rose ofereix, per primera 
vegada, una visió global de l’obra d’aquest artista, en gran mesura 
desconeguda pel gran públic. El projecte ha estat possible gràcies a la 

col·laboració entre el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya i l’Obra Social 
”la Caixa”, i arriba a CaixaForum Lleida 
després de la seva presentació al Museu 
Nacional. Posteriorment viatjarà a 
CaixaForum Girona. 
 
L’exposició proposa un itinerari vital i 
artístic a través de tres llocs clau per a 
l’artista: el primer, la fascinació pel 
paisatge i la gent de Cadaqués; el segon, 
els inicis com a pintor i el modernisme a 
Barcelona; i, finalment, la bohèmia de 
París, el xoc de la guerra i els darrers 
anys a la Maison Rose. La mostra posa 

de manifest un ventall ampli de registres, interessos i referents. Hi destaca 
també la importància del color, que és una constant en tota la seva obra. 
 
A CaixaForum Lleida es presenten 64 peces, la major part procedents de 
col·leccions particulars. S’hi apleguen pintures, dibuixos, il·lustracions i una 
selecció d’aiguaforts en color, una tècnica no gaire habitual entre els artistes 
catalans de l’època. Els visitants també hi podran contemplar fotografies 

Fotografia de Ramon Pichot. Arxiu Família Pichot. 
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familiars d’època, així com dues obres de coetanis de Pichot que retraten 
l’amic: Ramon Casas i Carles Casagemas.  
 
A cavall de dues generacions d’artistes modernistes 
 
Ramon Pichot va viure plenament 
l’ambient modernista de la Barcelona de 
finals del segle XIX. Va formar part de la 
Colla del Safrà —juntament amb Joaquim 
Mir i Isidre Nonell, entre d’altres— i, com 
molts dels seus amics, va iniciar la seva 
carrera exposant a Els Quatre Gats. Va fer 
amistat i va pintar amb els artistes més 
destacats, alguns dels quals eren més 
grans que ell, com ara Ramon Casas i 
Santiago Rusiñol, i amb d’altres de la seva 
generació o, fins i tot, més joves i 
seguidors dels primers, com els 
postmodernistes Isidre Nonell i Joaquim 
Mir o Pablo Picasso. Amb tots ells va 
compartir interessos artístics i sensibilitat, 
activitats i llocs de trobada, i va ser una 
figura pont entre aquestes generacions d’artistes.  
 
El viatge d’iniciació a París era freqüent per a molts artistes, i el 1900 Pichot ja 
era a la capital francesa, on preparava la seva primera exposició individual. 
Però, a diferència de la majoria, ell s’hi va quedar i es va integrar en els 
ambients artístics i bohemis de Montmartre. Va contactar amb mecenes i 
marxants, i va participar en nombroses exposicions, com el Salon d’Automne 
del 1905, en el qual la seva obra es va exposar a la cèlebre Sala dels Fauves. 
 
Membre del cercle d’amistats de Manolo, Picasso i Casagemas, anys després 
de la mort d’aquest últim es va casar amb Germaine, nom amb el qual era 
coneguda Laure Gargallo (París, 1880-1948). Germaine, que portava una vida 
de gran llibertat i es relacionava amb Picasso i Manolo, havia arribat a ser una 
obsessió per a Casagemas, fins al punt que aquest la va intentar matar i, més 
tard, es va suïcidar. Germaine i Pichot van viure junts a París fins a la mort de 
l’artista, el 1925.  
 

Ramon Pichot, Cartell, c. 1898. Carbó i guaix 
sobre paper. Col·lecció dels hereus de Luis 

Marquina Pichot. 
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Els pares de Pichot van ser dels primers estiuejants de Cadaqués, i hi van 
construir una casa que es va convertir en un punt de trobada per a tota la 
família de músics i artistes, i per als seus amics: de Picasso i Derain a Federico 
García Lorca, de Manuel de Falla a Pau Casals. Pichot, que al començament 
de la seva carrera ja hi havia fet algunes estades, va pintar aquí paisatges 
lluminosos i evocadors. Des de París, Pichot va continuar pintant sempre el 
paisatge de Cadaqués sota la llum del record. La seva obra va influir en el jove 
Salvador Dalí. 
 
Cadaqués  

 

A partir del moment en què Pichot es va instal·lar a París, Barcelona va quedar 
desdibuixada a la seva vida. No va passar el mateix amb Cadaqués. El poble 
de l’Empordà era el seu lloc predilecte, i mai no va deixar de visitar-lo. Va ser 

per a ell un punt de trobada, un 
refugi i un tema d’inspiració 
constant.  
 
Pels orígens familiars de la seva 
mare, els Pichot van ser de les 
primeres famílies que van 
estiuejar al poble, malgrat que des 
de Figueres es trigava unes cinc o 
sis hores a arribar-hi amb tartana. 
Pichot va passar moltes 
temporades a Cadaqués, de 
vegades acompanyat per amics 
com Picasso o Derain. A Figueres 

i a Cadaqués, els Pichot coincidien, a més, amb la família Dalí, amb la qual 
tenien molta relació. Tanta, que el jove Salvador Dalí va descobrir 
l’impressionisme a través de les obres de Pichot penjades al menjador de la 
casa familiar.  
 
Escenes i paisatges  
 
Ramon Pichot es va dedicar fonamentalment a la pintura i, esporàdicament, a 
les arts gràfiques. Així, va il·lustrar llibres de Santiago Rusiñol (Fulls de la vida) 
i Eduard Marquina, i va fer gravats i cartells.  
 

Ramon Pichot, Cala Nans, Cadaqués, c. 1900. Oli sobre 
cartró. Col·lecció Família Pichot. 
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Estilísticament, la seva obra va anar evolucionant des dels orígens modernistes 
de Barcelona fins al decorativisme del primer quart del segle XX. El seu estil es 
caracteritza especialment pel tractament i la preeminència del color. Durant tota 
la seva vida va sentir predilecció per una sèrie de temes: les escenes de 
gènere, el tipisme, els retrats i els paisatges de Cadaqués. Malgrat la seva 
intensa vida parisenca, sempre va tenir presents els pobles, els costums i els 
personatges del Sud com a motius d’inspiració de les seves obres.  
 
La Primera Guerra Mundial va tenir un gran impacte en Pichot, i va suposar un 
parèntesi en la vida parisenca i en la seva obra. Va ser un dels pocs artistes 
catalans que van plasmar a les seves obres el patiment causat pel conflicte. Va 
dibuixar esglésies i cases bombardejades i destruïdes, granges abandonades i 
la població fugint mentre deixava enrere pobles arrasats.  
 
La Maison Rose  
 

Després de la guerra, París es va recuperar i va viure anys de prosperitat i 
optimisme. Malgrat que Nova York li va passar al davant com a capital artística, 
París continuava sent un pol d’atracció i el bressol de moviments com ara el 
surrealisme. Cap al 1923, Pichot es va instal·lar a la Maison Rose, un edifici 
singular de Montmartre on Germaine regentava un restaurant. Aquest edifici ja 
havia cridat l’atenció de molts artistes, i Santiago Rusiñol i Maurice Utrillo 
l’havien pintat a les seves obres. Al primer pis de la Maison Rose, Pichot hi 
tenia el seu taller, i la casa va esdevenir un lloc de trobada d’artistes. En aquest 
racó de París va passar els últims anys de vida, i hi va morir de tuberculosi el 
1925.  
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ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 
 

Amistats 

 
Diversos artistes, que eren alhora amics, van retratar la figura alta i esvelta de Ramon 
Pichot amb la barba i el barret tan característics de l’artista modernista. Destaquen 
especialment els retrats que li van fer pintors amb els quals es va relacionar en els 
ambients artístics barcelonins i parisencs, com ara Ramon Casas, de qui Pichot era 
considerat deixeble durant els primers anys de la seva carrera artística. També Carles 
Casagemas, amb qui va coincidir a París breument per la prematura mort per suïcidi 
del jove; o Pablo Picasso, amb qui va compartir la vida bohèmia a Montmartre, van 
decorar junts el local Le Zut i van exposar a la Galerie Berthe Weill, i que el va retratar 
diverses vegades. 
 
Cadaqués: natura i paisatge humà 

 
Des de l’inici de la seva trajectòria, Ramon Pichot s’escapava a Cadaqués per pintar. A 
l’exposició inaugural d’Els Quatre Gats del 1897 va presentar tres marines fetes a 
Cadaqués i ja mai més no va abandonar el tema.  
 
El 1899 els pares, Ramon Pichot Mateu i Antònia Gironès Bofill, van construir una casa 
a la península d’Es Sortell, entre les platges d’Es Llané i Sa Conca. Va ser un lloc de 
trobada per als seus fills i els seus amics. De Picasso i André Derain a Federico 
García Lorca, Manuel de Falla o Pau Casals, la casa dels Pichot va atraure músics, 
artistes i escriptors de primer nivell internacional. 
 
Al començament, la pintura de Pichot se centra en el paisatge natural, amb el joc de la 
llum, el mar i les roques. Més endavant, busca el paisatge humà, la gent i les 
manifestacions col·lectives de la vida. 
 
Barcelona: modernismes 

 
Ramon Pichot va viure de ple l’època del modernisme a Barcelona. Va créixer al barri 
de la Ribera, en un entorn familiar de gran sensibilitat per les arts, especialment la 
música. Pichot va fer de pont entre diverses generacions d’artistes. Juntament amb 
Isidre Nonell i Joaquim Mir, entre d’altres, va formar part de la Colla del Safrà, un grup 
de pintors fascinats pels paisatges marginals dels suburbis de la ciutat. Al mateix 
temps, es va relacionar amb artistes de la generació anterior, com Santiago Rusiñol i 
Ramon Casas, i amb creadors més joves com Pablo Picasso. El lloc de trobada era la 
cerveseria Els Quatre Gats, on va presentar la seva primera mostra individual. 
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L’art modern que venia d’Europa, l’obra d’El Greco o la pintura de Darío de Regoyos 
són alguns dels referents d’aquesta etapa barcelonina. 
 
Pichot pintava temes diversos: escenes familiars, personatges populars de Barcelona 
o imatges simbolistes amb una important presència d’elements florals. Una part de la 
seva obra anava dirigida a la impremta: va il·lustrar el llibre Fulls de la vida (1898) de 
Santiago Rusiñol, va dibuixar els cartells que anunciaven les actuacions de la seva 
germana, la mezzosoprano Maria Gay, i va fer diverses il·lustracions per a diaris i 
revistes. 
 
Amb Rusiñol a Madrid i Granada 

A finals del 1897 Rusiñol i Pichot van marxar de viatge cap a Granada. No era el 
primer cop que ho feien junts, però aquella expedició va tenir una importància cabdal. 
Es van aturar a Madrid, van visitar el Museo del Prado i van posar-se a copiar El 
Greco, un artista menystingut per la història que Rusiñol començava reivindicar perquè 
representava els valors espirituals de l’art. 
Van arribar a Granada a principis del 1898 i hi van passar uns quants mesos. Allà, 
Pichot va dibuixar i pintar retrats de gitanes i quadres d’interiors del palau de Víznar, 
que van formar part de la seva primera exposició individual a Els Quatre Gats, el 1899. 
 
París: la bohèmia 

 
Ramon Pichot es va instal·lar a París vers l’any 1900. A diferència d’altres artistes de 
l’època, que hi van fer estades més o menys llargues, a partir del 1902 Pichot s’hi va 
quedar a viure per sempre. 
 
Va participar activament en la vida artística i cultural de la ciutat, que en aquell moment 
atreia artistes d’arreu del món, i va viure la bohèmia de Montmartre amb el grup de 
bascos i catalans instal·lats allà. La seva obra del 1900 connecta amb la del seu amic 
Picasso, que el va retratar diverses vegades. En aquell ambient va conèixer Germaine, 
musa d’artistes, que seria la seva esposa.  
 
Pichot va participar en nombrosos salons, a París i en altres ciutats franceses, i també 
en certàmens europeus, com el que organitzava la societat Libre Esthétique de 
Brussel·les. Les seves pintures de temes populars i colors vius van formar part de la 
famosa sala dels fauvistes al Saló de Tardor del 1905.  
 
Aiguaforts en color 

Des del 1900, el marxant i galerista Charles Hessèle organitzava les exposicions de 
Ramon Pichot a París. Cap al 1905, Hessèle devia introduir-lo en la tècnica de 
l’aiguafort en color, que en aquell moment estava de moda a França. Els gravats de 
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Pichot segueixen els seus propis dibuixos i pintures, de vegades amb una translació 
gairebé exacta dels temes i l’estil. 
 
El tipisme 

Una part important de l’obra de Ramon Pichot de l’època de París se centra en el 
folklore espanyol, que sempre ha fascinat els francesos. Retrata tipus populars, 
escenes típiques i danses. Des del viatge a Granada del 1898, el tipisme formava part 
del seu repertori, però amb un tractament del color i de les figures que s’allunyava de 
la imatge tradicional. L’interès de Pichot pels temes populars es veu també en escenes 
com les dels mercats o en els ambients de balls i aplecs festius.  
 
Dans la zone de guerre, la Primera Guerra Mundial 

L’esclat de la guerra va trobar Pichot i Germaine a Ceret, amb Enric Casanovas, 
visitant el seu amic Manolo Hugué. Entre finals del 1914 i el 1915, Pichot va crear una 
sèrie de dibuixos amb el tema de les conseqüències del conflicte europeu sobre la 
població i el territori francesos que va exposar a Barcelona, Bilbao i París durant els 
anys de la guerra. Fou un període de preocupació per a l’artista, que també va passar 
una part del temps a la finca avícola de Peña Roa, a Binèfar, propietat de la seva 
família. 
 
Mercats de Marsella 

El 1922 Ramon Pichot i la seva esposa, Germaine, van voler provar sort a Marsella i hi 
van anar a treballar. L’experiència va ser un fracàs i la parella va tornar a París 
passats uns mesos. De l’estada en queden nombroses pintures de la ciutat portuària, 
d’estil decoratiu, que reflecteixen els ambients populars, especialment els mercats. 
Aquestes peces les va presentar als salons parisencs i, l’any següent, al Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, en la seva darrera exposició individual, on va aconseguir un 
gran èxit de vendes i ressò a la premsa.  
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CRONOLOGIA 
 
 
1871  

 
Ramon Pichot neix a Barcelona el 9 d’agost, al si d’una família apassionada per l’art i la 
música. Viuen al carrer Montcada, núm. 21, al barri de la Ribera, en un dels edificis que 
actualment ocupa el Museu Picasso de Barcelona. 

1894  
 

Es dona a conèixer en els ambients artístics barcelonins: participa en exposicions 
col·lectives i apareixen les primeres crítiques als mitjans escrits. Participa en la Tercera 
Festa modernista a Sitges. 

1895 Primera participació en un saló parisenc. 
1896 

 
Viatja a París, on torna a participar en un dels salons parisencs anuals. Des d’allà, viatja 
cap a Normandia amb Santiago Rusiñol i Miquel Utrillo.  

1897
1898  

 

Participa a l’exposició inaugural de la cerveseria Els Quatre Gats. Viatja a Madrid i 
Granada amb Santiago Rusiñol. L’amistat amb Rusiñol es tradueix en les il·lustracions 
del llibre Fulls de la vida.  

1899  
 

Primera exposició individual a Els Quatre Gats, el lloc de trobada dels modernistes. La 
família es construeix una casa a la península d’Es Sortell a Cadaqués, on Ramon 
Pichot feia estades pictòriques des de feia temps.  

1900  
 

Primera exposició individual a París, a la galeria de Charles Hessèle Hessèle. Visita a 
l’Exposició Universal.  

1902  
 

Participa a l’exposició de la societat Libre Esthétique de Brussel·les. S’instal·la a viure a 
París i entra en els ambients artístics i bohemis de Montmartre. Juntament amb el seu 
amic Picasso i dos artistes francesos, Charles Launay i Pierre Girieud, exposa a la 
Galerie Berthe Weill. 

1903 
 

Quan Picasso torna a Barcelona li confia diverses teles. La mecenes Aline Ménard-
Dorian l’ajuda a fer tirar endavant la seva carrera artística a París. 

1904 
 

La seva família lloga una casa a la Rue de la Villa de la Réunion, núm. 19, al barri 
d’Auteuil. Hi viuen la mare amb els dos germans petits, Maria Gay amb la seva família i, 
a temporades, el matrimoni Marquina-Pichot. Ramon s’instal·la a viure amb ells. 
Participa per primer cop al Saló de Tardor, recentment creat. N’esdevindrà sociétaire i hi 
participarà de manera regular. 

1905  
 

Al Saló de Tardor comparteix sala amb Henri Matisse i André Derain, un espai que 
esdevindrà la famosa sala dels fauvistes, coneguda com la cage aux fauves, que causa 
un gran escàndol en els ambients artístics. Exposa per primera vegada gravats en color 
a la galeria de Charles Hessèle. 

1906 
 

Estada a Granada al mes de gener. Participa en nombrosos certàmens a París i a 
províncies. Canvia de domicili, però continua vivint molt a prop de la seva família al barri 
d’Auteuil. A finals d’any viatja a Londres. 

1907 Reprèn l’activitat expositiva a Barcelona. 
1908  

 
El 25 de febrer a l’ajuntament del 16è districte de París es casa amb Laure Gargallo, 
Germaine, a qui coneixia des de feia anys. Exposa individualment a Barcelona dues 
vegades (Casa Esteva i Cia. i Sala Parés). A finals d’any assisteix a l’homenatge al 
Douanier Rousseau organitzat per Pablo Picasso al Bateau Lavoir; entre els convidats 
també hi havia els germans Gertrude i Leo Stein, Max Jacob, Georges Braque i 
Guillaume Apollinaire. 
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1910 Estiueja a Cadaqués, on rep la visita de Pablo Picasso i André Derain. 
1911 

 
Ramon Pichot s’allunya de l’entorn familiar i torna a viure al barri de Montmartre, on és 
propietari de la Maison Rose tot i que no hi viurà fins més endavant. Exposicions 
individuals a Madrid (Salón Vilches) i a París (Galerie Charles Hessèle).  

1912 Gran exposició individual al Faianç Català de Barcelona. 
1913 

 
Exposició individual a la Sala Edison de Figueres, ciutat on viu el seu germà gran i ell hi 
té amistats.  

1914
1918  

 

Viatja per França i passa temporades a Peña Roa (Osca) i a Catalunya. Exposicions 
dels dibuixos de la guerra a Barcelona (a les Galeries Dalmau, amb el títol Dans la zone 

de guerre), Bilbao (al Salón de la Asociación de Artistas Vascos) i París (a la Galerie E. 
Druet). Ramon i Germaine s’instal·len a la Maison Rose, un edifici icònic de Montmartre 
a la Rue des Saules, núm. 5. 

1919 
 

Participa a l’Exposition de Peinture Espagnole Moderne al Palais des Beaux-Arts de 
París i a la Primera Exposición Internacional de Pintura y Escultura a Escuelas de 
Berástegui de Bilbao. 

1920
1921 

Moments de dificultats econòmiques. Ven una part de la seva herència al tenor 
Giovanni Zenatello, parella de Maria Pichot. Exposa als salons parisencs habituals. 

1922 
 

Amb la seva esposa marxen a treballar a Marsella, però a finals d’octubre ja han tornat 
a París a causa del fracàs dels seus negocis. 

1923 
 

Darrera exposició individual al Círculo de Bellas Artes de Madrid, amb gran ressò a la 
premsa. Pichot és un dels personatges biografiats i retratats al llibre Figures 

d’Aujourd’hui, de Jean Pellerin i Gaston Picard. 
1924 

 
Exposa per última vegada als salons parisencs, en els quals havia anat participant 
regularment. La tuberculosi va fent empitjorar el seu estat de salut, però tot i així 
continua pintant i pensant en una exposició futura.  

1925  
 

Mor a París l’1 de març. El seu amic Pablo Picasso el recorda a la seva pintura Les tres 

ballarines, amb el personatge situat a la dreta de la composició. A l’esquerra hi ha la 
vídua, Germaine, i al centre el seu altre amic Carles Casagemas, que apareix crucificat. 
Segons el mateix Picasso, aquesta obra s’hauria d’haver titulat La mort de Pichot. 
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’EXPOSICIÓ 
 
PER AL PÚBLIC GENERAL 
CONFERÈNCIA INAUGURAL 
Ramon Pichot. D’Els Quatre Gats a la Maison Rose 
Dijous 15 de febrer, a les 19 h 
Isabel Fabregat Marín, doctora en història de l’art i comissària de l’exposició 
Activitat gratuïta 
 
VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ 
Cada dissabte, a les 18.30 h, en català 
Els diumenges 25 de març, 29 d’abril, 20 de maig, 17 de juny i 15 de juliol, a les 12 h, 
en castellà 
Preu: 3 € 
 
CAFÈ-TERTÚLIA 
Ramon Pichot. D’Els Quatre Gats a la Maison Rose 
18 d’abril, 24 de maig i 12 de juny, a les 18 h 
Una visita tranquil·la a l’exposició conduïda per un mediador per aprofundir en els 
temes o els aspectes que interessin més als visitants. Una vegada acabada la visita, 
es compartiran impressions sobre l’exposició en una tertúlia participativa que inclou 
material complementari i que s’acompanya d’una tassa de cafè (o equivalent). 
Preu: 4 € 
 
PER A COL·LECTIUS DIVERSOS 
VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ 
Horari a convenir 
Preu per grup: 60 € (25 persones com a màxim) 
Més informació i reserves, al telèfon 973 27 07 88 
 
PER A PROFESSORS 
PRESENTACIÓ DELS RECURSOS EDUCATIUS DE L’EXPOSICIÓ 
Dijous 15 de febrer, a les 18 h 
 
PER AL PÚBLIC ESCOLAR  
VISITES DINAMITZADES 
De dilluns a divendres, a les 9.30, 11 i 12.30 h 
Nivells recomanats: cicle mitjà i superior de primària, i 1r i 2n d’ESO 
Durada: 1 h 30 min 
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VISITES COMENTADES 
De dilluns a divendres, a les 9.30, 11 i 12.30 h 
Nivells recomanats: 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius 
Durada: 1 h 
Preu per grup: 25 € (30 alumnes com a màxim) 
 
Més informació i reserves, al telèfon 973 27 07 88 i a www.eduCaixa.com 
 
VISITA EN FAMÍLIA 
Ramon Pichot. D’Els Quatre Gats a la Maison Rose +8 
4 de març, 15 d’abril i 10 de juny, a les 12 h, i 5, 12 i 19 de juliol, a les 19 h 
Afegiu-vos a una visita pensada especialment per a famílies que inclou un recorregut 
per l’exposició i activitats participatives dins de l’espai expositiu. Conduïda per un 
mediador, la visita parteix d’un tema principal de l’exposició que es desenvolupa al 
voltant de les obres que s’hi mostren. 
Preu: 2 € 
Els infants han d’anar acompanyats d’una persona adulta. 
 
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS 
VISITA COMENTADA PER AL PÚBLIC GENERAL 
Divendres 18 de maig, a les 18.30 h 
Activitat gratuïta 
 
NIT DELS MUSEUS 
Dissabte 19 de maig 
 
VISITA EN FAMÍLIA 
Ramon Pichot. D’Els Quatre Gats a la Maison Rose +8 
A les 17.30 h 
Els infants han d’anar acompanyats d’una persona adulta. 
 
VISITES COMENTADES PER AL PÚBLIC GENERAL 
A les 18.30 i 21 h 
Activitats gratuïtes 
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Del 16 de febrer al 22 de juliol de 2018 
 

CaixaForum Lleida 
Blondel, 3 
25002 Lleida 
Tel. 973 270 788 
 
Horari de visita a l'exposició: 
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h 
i de 17 a 20 h 
Dissabtes, d'11 a 14 i de 17 a 20 h 
Diumenges i festius, d’11 a 14 h 
 
Dia Internacional del Museus, de 10 
a 20 h 
 
Nit dels Museus, d'11 a 14 i de 17 a 
24h 
 

Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Venda d’entrades: 
www.CaixaForum.com/agenda 
Entrades també disponibles a 
CaixaForum en horari d’atenció al 
públic 
 
 
 
 
 
 

 

Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Núria Domínguez - 619 16 39 48 / nuria.dominguez.c@caixabank.com 

Josué Garcia – 93 404 61 51 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 

Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


